SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Edital nº 01/2014 – PROEXT/IFAP
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSO DE LÍNGUA FRANCESA PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS FRANCESES 2014/2015 (CONIF/AI) nº 01/2013.
REABERTURA DE EDITAL PARA VAGAS REMANESCENTES

A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal do Amapá – PROEXT/IFAP, com a colaboração da
Assessoria de Relações Internacionais, do referido Instituto, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a abertura das inscrições para vagas remanescentes no Curso de Língua Francesa nível
Intermediário 1 e 2, tendo em vista a adesão ao Programa de Estagiários Franceses 2014/2015
(CONIF/AI) nº 01/2013.
1. DO CURSO E VAGAS OFERTADOS:
1.1 Serão ofertadas 4 (quatro vagas) no curso de Francês Intermediário destinada a servidores, a
estudantes do IFAP e à comunidade externa, que possuam comprovado conhecimento básico em
língua francesa, conforme vagas distribuídas no quadro abaixo:
Vagas
Curso

C-H
Total

Dias

Horários

Francês
Intermediário
1e2

120h

Terças e quintasfeiras

16h às 18h

Estudantes
Servidores
Comunidade
dos Cursos
do IFAP
Externa*
IFAP
2

1

2

Total de vagas ofertadas: 05
*Professores de Língua Francesa da Rede Pública de Ensino em efetiva atividade de sala de aula e acadêmicos dos Cur 
sos de Letras/Língua Francesa, Relações Internacionais e Secretariado Executivo.

2. DA SELEÇÃO
2.1 Os candidatos serão selecionados por sorteio, a ser realizado no hall de entrada do câmpus
Macapá, junto ao balcão dos vigilantes, aberto ao público.
2.2 Caso não haja candidatos inscritos para um determinado seguimento, as vagas serão
remanejadas de acordo com a seguinte ordem: servidores, estudantes do IFAP e finalmente
comunidade externa.
2.3 Os nomes dos candidatos selecionados e matriculados serão divulgados no sítio oficial do IFAP
(www.ifap.edu.br), bem como no mural da PROEXT, no dia 03 de outubro de 2014.
2.4 Não serão sorteadas vagas para a composição de cadastro reserva.
2.5 Os candidatos não poderão increver-se em outro curso/turma que não seja o objeto deste Edital.

3. DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
3.1 Os candidatos selecionados deverão efetuar inscrição e matrícula, impreterivelmente, nos dias
03 e 06 de outubro de 2014, no horário das 8h às 11h e de 14h às 17h, na Central de Atendimento ao
Aluno do Câmpus Macapá (Registro Escolar), localizado na Rodovia BR 210 KM 3, s/n – Bairro
Brasil Novo – Macapá/AP.
3.2 A efetivação da matrícula somente será realizada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) ficha de matrícula preenchida e assinada, disponível no local;
b) cópia do RG e comprovante de efetivo exercício na Instituição (servidores do IFAP);
c) cópia do RG e declaração da escola onde trabalha (professores de Língua Francesa da Rede
Pública de Ensino);
d) cópia do RG e declaração de matrícula do ano ou semestre de 2014 (estudantes do IFAP e
acadêmicos dos cursos de Letras/Língua Francesa, Relações Internacionais e Secretariado
Executivo);
e) cópia do CPF;
f) comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone);
g) 1 foto 3X4 recente.
3.3 A falta da apresentação, no ato da matrícula, de qualquer dos itens supracitados implicará a
impossibilidade de sua efetivação.
3.4 A matrícula do candidato somente será efetivada mediante o aceite das condições e a assinatura
do Termo de Compromisso (anexo II), o qual também estará disponível no local da realização das
matrículas.
4. ESTRUTURA DO CURSO
4.1 O curso de Língua Francesa Intermediário (1 e 2) de que trata este edital compreenderá dois ní

veis com carga horária total de 120h, sendo cada nível de 60h. As aulas ocorrerão duas vezes por se
mana com a duração de 2h/dia. Os cursos serão ministrados com base na abordagem comunicativa e
acional visando às quatro competências linguísticas: (a) Compreensão Oral (escutar); (b) Com
preensão Escrita (ler); (c) Expressão Oral (falar) e (d) Expressão Escrita (escrever).
4.2 O curso será ofertado em 2 (dois) módulos, de forma continuada, sendo que um módulo será
realizado em 2014.2 e o outro em 2015.1. Dessa forma, o aluno aprovado no primeiro módulo,
ingressará automaticamente no segundo.
4.3 Os alunos que concluírem o Nível 1 (primeiro módulo) do curso, com aproveitamento
quantitativo de 6,0 (seis) pontos, e frequência de 75%, ingressarão automaticamente no Nível 2
(segundo módulo).
4.4 Não é permitido o trancamento de matrícula em nenhum dos níveis dos cursos.
5. DA VIGÊNCIA

5.1 Os cursos terão vigência durante os períodos letivos de 2014 (2º semestre) e 2015 (1º semestre),
e serão executados conforme calendário do IFAP.
6. DA CERTIFICAÇÃO

6.1 Todos os alunos aprovados, conforme os requisitos constantes no item 4.3 deste Edital, terão
direito a certificado de participação no curso somente na integralização das 120 horas.
6.2 Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão do IFAP.
6.3 Os certificados dos alunos aprovados deverão ser solicitados mediante formulário específico
junto à Pró-Reitoria de Extensão, a qual estipulará um prazo de entrega do mesmo, conforme
organização interna.
7. CRONOGRAMA
7.1 O processo de seleção, referente a este Edital, seguirá o seguinte cronograma:
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA/PERIODO

Publicação do Edital

1º de setembro 2014

Período de inscrições

02 e 03 de outubro de 2014

Sorteio

03 de outubro de 2014 às 18 horas

Divulgação dos resultados

06 de outubro de 2014

Matrículas

06 e 07 de outubro de 2014

Inicio das aulas

07 de outubro de 2014

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A inscrição/matricula do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições
estabelecidas neste Edital ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das
decisões que possam ser tomadas pelo IFAP, das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
8.2 Este processo seletivo não é passível de recurso.
8.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção deste processo
seletivo e pela Pró-Reitora de Extensão do IFAP.

Macapá/AP, 01 de setembro de 2014.

ANDRÉ ADRIANO BRUN
Presidente da Comissão de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Discente
Portaria nº 728/2014/GR/IFAP

ÉRIKA DA COSTA BEZERRA
Pró-Reitora de Extensão
Portaria nº 439/2014/GR/IFAP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Edital nº 01/2014 – PROEXT/IFAP
Processo de Seleção Discente Programa de Estagiário Francês 2014/2015 (CONIF/AI) nº 01/2013
REABERTURA DE EDITAL PARA VAGAS REMANESCENTES
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO/MATRICULA
Curso de Língua Francesa – Intermediário 1 e 2
IDENTIFICAÇÃO
NOME:
CPF:
RG:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

NASCIMENTO:
EXPEDIÇÃO:
BAIRRO/CIDADE:
E-MAIL:

INFORMAÇÕES (somente para acadêmicos e alunos do IFAP)
CURSO:
NÍVEL:
( ) Superior ( ) Ensino Médio Integrado ( ) Ensino Médio Subsequente (
ANO/SEMESTRE
TURNO:
TURMA:
INGRESSO:
INFORMAÇÕES (para servidores do IFAP)
LOTAÇÃO:
FUNÇÃO:
( ) Professor
TURNO(S) DE TRABALHO: ( ) manhã

(

(
(

) tarde

) Proeja

) Técnico-administrativo
) noite

INFORMAÇÕES (somente para comunidade externa)
Professores: ( ) Professor da Rede Pública Municipal
( ) Professor da Rede Pública Estadual
Acadêmicos: ( ) Letras/Língua Francesa ( ) Relações Internacionais ( ) Secretariado Executivo
Turnos Tra
( ) manhã
( ) tarde
( ) noite
balha/estuda
CURSO ESCOLHIDO:
[

] Francês Intermediário 1 e 2 (terças e quintas-feiras / das 16h às 18h)

Macapá/AP, _____/_____/2014
Assinatura do(a) Candidato(a)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome: ___________________________________________________________, pertencente à comunidade
_____________ (interna/externa), na qualidade de _________________ (aluno, acadêmico, professor,
servidor), encontra-se inscrito como discente no Curso de Formação Inicial e Continuada de Língua Francesa
do Programa de Estagiário Francês 2014/2015 (CONIF/AI) nº 01/2013, tendo escolhido o curso de

Língua Francesa – Intermediário 1 e 2, o qual ocorrerá nas terças e quintas-feiras, das 16 horas às
18 horas, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá –
IFAP.
Macapá/AP, _____/_____/2014

Assinatura do Responsável pelo Setor
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO
Língua Francesa – Intermediário 1 e 2

Eu,_____________________________________________________________________________,
naturalidade________________________, nacionalidade ________________________, residente à
_______________________________________________________________________________,
nº________, bairro__________________, município ______________/AP, CEP: ____________,
telefone: __________________________, RG nº _________________________________, emitido
em ____/____/____, CPF nº _____________________, aceito participar na condição de discente do
Curso de Língua Francesa do Programa Estagiário Francês 2014/2015 (CONIF/AI) nº 01/2013, com
carga-horária total de 120 horas-aula, o qual será ministrado por uma professora oriunda da França,
entre setembro de 2014 e maio de 2015, nas dependências do câmpus Macapá do IFAP.
Comprometo-me a obedecer as regras previstas neste Edital, bem como respeitar as normas internas
do referido câmpus, ao qual estarei vinculado como aluno em um curso de Formação Inicial e
Continuada. Declaro estar ciente de que qualquer desrespeito as mesmas implicará no meu
desligamento do referido curso e que, em caso desligamento ou abandono, isso poderá dificultar o
meu ingresso em futuros programas de Formação Inicial e Continuada oportunizados por esta
PROEXT.

Macapá/AP, ____/________/2014

____________________________________________
Assinatura do Aluno Matriculado

